
โครงการ   พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
สนองกลยุทธ์             เพ่ือมุ่งสู่ผลสำเร็จในการเป็นที่ยอมรับของชุมชน มุ่งสร้างคนสู่การมีงานทำ 
                               เนน้ย้ำการมีส่วนร่วม 
สอดคล้อง  มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

แผนงาน   :  บริหารงานบุคคล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  โรงเรียนบ้านปราสาท 
ลักษณะโครงการ :   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางนวลจันทร์  จันดาบุตร 
ระยะเวลาดำเนินการ :  17  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 

 1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 มาตรา 52 ให้

กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานให้เหมาะสมกับการมีวิชาชีพชั้นสูง โดยการกำกับและประสานให้สถาบันที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนา
ครู รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนา
บุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่อง และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 มาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการให้ไปศึกษาต่อ 
ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในกรณีที่มีความจำ เป็นหรือเป็น
ความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนิน
ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้
ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน   ภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นปรัชญาชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับตั้งแต่ ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับภาครัฐในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือก้าวให้ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน ภายนอก ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่ง
ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้าง



พ้ืนฐานจิตใจของคนทั้งชาติ โดยเฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ
เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   

โรงเรียนบ้านปราสาท ต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษานำนโยบายหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตร แผนการเรียนรู้ 
เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเป็นแนวทางปฏิบัติจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลกับผู้เรียน อีกทั้งยังอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ปลูกฝังให้เยาวชนของ
ชาติเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม มีความเสียสละ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้ อ่ืนเพ่ือให้ห่างไกลยาเสพติดและเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพ 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนบ้านปราสาทและน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ 
    2.2 เพ่ือให้บุคลากรมีการพัฒนางานและการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานการทำงานอย่างเป็นระบบ 
    2.3 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้ มีทักษะ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่คุณธรรม นำไป
พัฒนาชุมชนได้ 
    2.4 เพ่ือให้นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนให้ดียิ่งขึ้น  

3. เป้าหมาย 
    3.1 ให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปีการศึกษา  
    3.2 บุคลากรมีการจัดเก็บผลงาน หลักฐานการทำงานอย่างเป็นระบบ 
    3.3 ผู้บริหารและหัวหน้างานออกนิเทศภายในอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
    3.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มรายวิชาเพ่ิมข้ึน  ในปีการศึกษา 2565 

4. ข้ันตอนการดำเนินงาน 
    4.1 ประชุมจัดทำโครงการ 
    4.2 ขออนุมัติโครงการ 
    4.3 ดำเนินงานตามโครงการ 

- ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ต่อบุคลากรในโรงเรียนและแต่งตั้งคณะทำงาน 
 - มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานตามแผน 
 - ดำเนินงานตามโครงการ 
 - ส่งบุคลากรเข้าร่วมรับการฝึกอบรม ตามที่ราชการหรือหน่วยงานจัด 



 - จัดทำเครื่องมือการนิเทศ 
 - จัดทำแบบสรุปและรายงานผลการนิเทศ 
    4.4 นิเทศ / ติดตาม / ประเมินผลโครงการ 
    4.5 สรุป ประเมินผลตามโครงการรายงานผล 

5. กิจกรรม / ระยะเวลาการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบ 
 นำเสนอ  Grant  chart  
 

 ระยะเวลาดำเนินการ  
กิจกรรม  

ภาคเรียนที่ 1/2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1  
ไตรมาส 

2  
ไตรมาส 

3  
ไตรมาส 

4  
1. ประชุมจัดทำโครงการ     ผู้บริหาร  

 

2. ขออนุมัติโครงการ     นางนวลจันทร์ 
 

3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   - ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์     นางนวลจันทร์ 
   - มอบหมายผู้รับผิดชอบ     คณะครูทุกคน 
   - ดำเนินงานตามโครงการ     คณะครูทุกคน 
   - ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม     คณะครูทุกคน 
   - จัดทำเครื่องมือการนิเทศ     นางนวลจันทร์ 
   - จัดทำแบบสรุปและรายงานผลการนิเทศ     นางนวลจันทร์ 
4. นิเทศ / ติดตาม     ผู้บริหาร 
5. สรุป/ประเมินผล/รายงานผล     นางนวลจันทร์ 

6. ทรัพยากรที่ต้องการ 
    6.1 บุคลากร 
 6.1.1 ผู้บริหารและคณะครูทุกคน 
 6.1.2 วิทยากรภายนอก 
    6.3 งบประมาณ 
 6.3.1 งบจากหมวดเงินอุดหนุน จำนวน  5,000  บาท 
7. การวัดผลประเมินผล 

7.1 รายงานผลการเข้าการอบรมพัฒนา/เกียรติบัตร 
7.2 แบบนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
7.3 สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน ความพึงพอใจของนักเรียนต่อรายวิชา/ผู้สอน 



7.4 สรุป/รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    8.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์สูงขึ้น 
    8.2 บุคลากรมีความม่ันใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
    8.3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนพัฒนาขึ้นและคุณภาพของผู้เรียนดีขึ้น 
    8.4 บุคลากรมีการจัดเก็บผลงาน หลักฐานการทำงานครบทุกคน 
    8.5 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกคน 

9.  การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    9.1 หลักความพอประมาณ  
  - จัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และพอประมาณกับภาระงานที่ได้  
รับมอบหมาย  
 - ใช้งบประมาณให้พอประมาณและเพียงพอกับสถานศึกษา 
    9.2 หลักความมีเหตุผล 
 - เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านปราสาทมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกันนโยบายของโรงเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- ใช้งบประมาณได้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา 
    9.3 หลักภูมิคุ้มกัน 
 - บุคลากรโรงเรียนบ้านปราสาทมีความรู้ความสามารถ ปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้ มีทักษะ นำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่คุณธรรม นำไปพัฒนาชุมชนได้ 
    9.4 เงื่อนไขความรู้ 
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา มีวินัย
และการรักษาวินัยในวิชาชีพครู  
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    9.5 เงื่อนไขคุณธรรม 
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรับผิดชอบ เสียสละ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
ตรงต่อเวลา มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 
    9.6 การเชื่อมโยงด้านสังคม 
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรัก ศรัทธา สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
อย่างเต็มกำลังความสามารถ 
    9.7 การเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ 



 -  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนของโรงเรียนต้นแบบและบุคลากรต้นแบบ 
ตระหนักในการดำรงตนแบบเรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียน การสอนและ
การดำเนินชีวิตได้ 
    9.8 การเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรม 
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป 
    9.9 การเชื่อมโยงด้านสิ่งแวดล้อม 
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนมีส่ วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อมบริบทภายในโรงเรียน บ้าน วัด ชุมชน และสถานที่ต่าง ๆ    
 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)         นวลจันทร์       ผู้เสนอโครงการ      (ลงชือ่) นวลจันทร์     ผู้ตรวจสอบโครงการ 
        (นางนวลจันทร์  จันดาบุตร)                          (นางนวลจันทร์  จันดาบุตร) 
  ตำแหน่ง  ครู โรงเรียนบ้านปราสาท                         ตำแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านปราสาท 
                                               หัวหน้าฝ่ายงานบริหารบุคลากร 
 
 
(ลงชื่อ)     พรพิมาล         ผู้เห็นชอบโครงการ     (ลงชื่อ)  สุพิชชา        ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางพรพิมาล  แก้วธรรม)        (นางสุพิชชา  ไพศาลสุวรรณ) 
 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท 


